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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΦΕ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ “ WINE FOOD & GOOD LIVING EXHIBITION 2016“  

ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ( 27 - 30.10.2016 ) 
 

  Το Ελληνο Φινλανδικό Επιμελητήριο προγραμματίζει τη συμμετοχή του στην έκθεση “WINE FOOD & 

GOOD LIVING EXHIBITION 2016“, τη μεγαλύτερη έκθεση γαστρονομίας, που πραγματοποιείται κάθε 

Οκτώβριο, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Η έκθεση συγκεντρώνει τα βλέμματα περισσότερων από 85.000 

επισκεπτών, προσφέροντας ποικίλες ευκαιρίες για γόνιμες συνεργασίες με επιχειρηματίες της 

Σκανδιναβίας, της Ρωσίας και της Βορείου Ευρώπης, γενικότερα. 
 

     Με κριτήριο την επιτυχία της περσινής συμμετοχής μας σε αυτήν την έκθεση, η οποία έτυχε μεγάλης 

ανταπόκρισης, αποφασίσαμε και φέτος να συμμετάσχουμε. Οι επισκέπτες της περσινής έκθεσης 

αγκάλιασαν τα ελληνικά προϊόντα, τα δοκίμασαν και δήλωσαν την προτίμησή τους. Από σχετική 

έρευνα, κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στη Φινλανδία, καθώς και των συζητήσεων που κάναμε 

με τους επισκέπτες του περιπτέρου μας, διαπιστώσαμε ότι, οι Φινλανδοί γνωρίζουν μεν τα ελληνικά 

προϊόντα, τα οποία όμως, όπως μας είπαν, δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στην αγορά της 

Φινλανδίας, δεν είναι τόσο καλής ποιότητας και είναι πολύ ακριβά. 
 

     Πράγματι στην Φινλανδία δεν υπάρχει σωστή και στοχευμένη εκπροσώπηση των ελληνικών 

προϊόντων. Πιθανός λόγος είναι ότι δεν υπάρχει εμπορικό τμήμα στην Ελληνική Πρεσβεία στο Ελσίνκι.  

Τα Ελληνικά αγροτικά προϊόντα είναι πολύ καλής ποιότητας και μεγάλης ποικιλίας, αλλά η προώθησή 

τους γίνεται χωρίς οργάνωση, χωρίς στρατηγική, χωρίς σωστό marketing και κάθε παραγωγός 

προσπαθεί μόνος του να προωθήσει τα προϊόντα του με διάφορους τρόπους, με αποτέλεσμα να μην 

επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
 

 

  Η Ελλάδα μπορεί να παρουσιάσει υπέροχα προϊόντα στη Φινλανδία, ώστε οι Φινλανδοί να 

γνωρίσουν τα οφέλη της πραγματικής μεσογειακής διατροφής και την ποικιλία των πολλών σπάνιων 

βοτάνων, που μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν. 
  

     Για πληροφορίες συμμετοχής ή χορηγίας μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail : info@fhcc.gr ή στο 

τηλέφωνο: 210 92 09 200, 210 92 44 368 κα Κατερίνα Κωνσταντινίδου. 





It wasn’t all about food: Pureshophand-made soap made from Extra Virgin    olive 
oil. When I asked what it was best used for, owner and founder Ioulia Marini 
answered “as an all over body soap!”. So I did. I used it to wash my face – and it’s 
never felt so smooth. I used it all over my body and it worked beautifully. I even 
used it to wash my hair, and loved the silky feel it left. In my opinion, this is the 
perfect soap. Now, I use it every single day. 
Now back to the food, because there was a lot of it and the flavors were incredible. 

The friendly team at the booth were displaying items and offering tastings of a 
broad     arrange of Greek food products. Take yourself beyond the Greek salad, 
past the moussaka and souvlaki (all wonderful dishes, mind you), and feast for a 
moment on Chliapas Dry Curedolives (these disappeared quickly and were amazing 
in texture and  flavor – I wish I knew where to buy more!); olive oil from Golden 
Tree;from Melife with flavors of, pine tree, fir tree and blossom – some of the 
nicest honey I’ve ever    tasted; capers in brine that went perfectly with a Pumpkin 
tagine I made later; sea salt, sun dried tomatoes with herbs and capers in olive oil 
from Yakinthos; and mildly sweet carob biscuits that would be perfect with the 
Dictamus herbal teas on display from the  island of Crete. After a taste of the olives 
or bite of bread dipped in that golden-green oil, you begin to understand the 
advice Golden Tree shares: “Eat olive oil…do only good.” 

And then those carefully cultivated herbs from the Laconian Herb Society 
intopackaging, with names like “This is Chicken”, “This is Beef” and “This is Sage” 
that left no question as to where these herbs should be used. These are    native 
herbs, grown in between the olive and orange groves near the shoreline or 
ataltitudes. They are hand-picked to order and carefully preserved without   
industrial methods, and both the fragrance and flavor are potent and delicious. 

The herbs were high-
quality and pleasantly 
fragrant, with the well-
matched herbs blending 
together to form a tasty 
and flavorful dish. I’ll be 
reaching for these spices 
again and again over the 
next few months, I know. 



 

The herbs were high-quality and 
pleasantly fragrant, with the well-
matched herbs blending together to form 
a tasty and flavorful dish. I’ll be reaching 
for these spices again and again over the 
next few months, I know. 

Bring Greece into your kitchen for the day with these comforting flavors that 
will warm your belly and delight your taste buds. 

Roasted Chicken and Roasted Root 
Vegetables  with Greek Herbs 
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